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Inleiding 
Waarom hebben oudere mensen meer prosociale waardenoriëntaties dan jongeren?  Van Lange, Otten, 
De Bruin & Joireman (1997) hebben laten zien dat het percentage mensen met een coöperatieve 
sociale waardenoriëntatie toeneemt met de leeftijd: van degenen die 15 tot 29 jaar oud zijn heeft 56% 
een cooperatieve sociale waardenoriëntatie, terwijl dit onder 60-plussers opliep tot 80%. Hoe komt het 
nu dat ouderen zich zoveel vaker bereid tonen tot samenwerking in een hypothetisch sociaal dilemma 
dan jongeren? Komt het doordat mensen prosocialer ingesteld raken naarmate ze ouder worden, of zijn 
jongeren minder prosociaal ingesteld omdat ze in een meer individualistische samenleving zijn 
opgegroeid? 
 
Theorie 
Volgens de 'prosociale groei-hypothese' (Van Lange, Otten, De Bruin & Joireman, 1997) worden de 
sociale waardenoriëntaties van mensen steeds prosocialer naarmate ze ouder worden. De logica achter 
deze hypothese is dat mensen over de jaren heen de waarde van samenwerking in leren zien. Naarmate 
mensen meer ervaring hebben met sociale dilemma's, krijgen ze door dat het op de lange termijn vaak 
de moeite loont om je coöperatief op te stellen, ook al kost dat op de korte termijn enige investering.  
Volgens de prosociale groei hypothese ontwikkelen mensen in hun levensloop een meer prosociale 
waardenoriëntatie. Om deze hypothese te toetsen, moet onderzocht worden of mensen die in hun 
levensloop minder ervaring hebben opgedaan met samenwerking er minder prosociale waarden erop 
nahouden. Het is geen gek idee om relatie - en gezinsvorming te zien als ervaringen die relevant 
kunnen zijn voor het leren inzien van de waarde van samenwerking. In een relatie wordt het 
welbevinden van de één mede afhankelijk van dat van de ander. Daarnaast is een prettige 
samenwerking van belang voor de duurzaamheid van de relatie met een levenspartner en de 
gezamenlijke zorg voor kinderen. Een succesvolle relatie zou dan de waardenoriëntaties van beide 
partners prosocialer kunnen maken.  
 
Tot nu toe is alleen indirect bewijs gevonden voor de prosociale groei-hypothese. Een bevinding die 
past bij deze hypothese is dat mensen met een coöperatieve waardenoriëntatie zeggen dat ze sterker 
betrokken zijn bij hun levenspartner en meer over hebben voor hun relatie dan mensen met een 
individualistische of competitieve waardenoriëntatie (Van Lange, Otten, De Bruin & Joireman, 1997; 
Van Lange, Agnew, Harinck & Steemers, 1997). Snijders & Weesie (1999) lieten echter zien dat 
prosociale waardenoriëntaties de stabiliteit van een relatie niet verhogen. Een andere bevinding die 
wel consistent is met de prosociale groei hypothese is dat het percentage mensen met een coöperatieve 
waardenoriëntatie vooral toeneemt tussen de 15 en 29 jaar. Precies in de leeftijdscategorie waarin veel 
mensen relaties aangaan, gaan samenwonen, trouwen, en kinderen krijgen neemt het percentage 
coöperatieven toe.  
 
Volgens de alternatieve hypothese, die ik de 'prosociale generatie -hypothese' noem, zijn de verschillen 
tussen jongeren en ouderen te wijten aan brede maatschappelijke veranderingen. De maatschappij 
waarin de jongeren van nu opgroeien is veel individualistischer en minder religieus dan de wereld 
waarin jongeren vijftig jaar geleden opgroeiden. Terwijl aan het begin van de twintigste eeuw nog 
bijna de gehele bevolking tot een christelijke kerk behoorde, was dat aan het eind nog maar 45% 
(Dekker, De Hart & Peters, 1997). Te Grotenhuis (1998) heeft laten zien dat deze secularisering vooral 
samenging met de toename van het gemiddelde opleidingsniveau. Hoewel er nog geen onderzoek is 
verricht naar de relatie tussen sociale waardenoriëntaties en religiositeit is het heel goed mogelijk dat 
de afnemende religiositeit in Nederland verantwoordelijk is voor de afname van prosociale 
waardenoriëntaties. In alle Christelijke kerken worden prosociale waarden hogelijk gewaardeerd. 
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Preken in de kerk en godsdienstlessen op school bevatten duidelijke morele boodschappen die als doel 
hebben prosociale waarden aan te kweken en te versterken. De achteruitgang in de religieuze praktijk 
– de kerkgang – en de individuele geloofsbeleving kan geleid hebben tot een afname van prosociale 
waardenoriëntaties. 
 
Secularisering is niet de enige maatschappelijke verandering die verband zou kunnen houden met de 
afname van prosociale waardenoriëntaties. Een tweede maatschappelijke verandering die een afname 
van prosociale waardenoriëntaties tot gevolg kan hebben gehad is het afnemende kindertal in 
gezinnen. Van Lange, Otten, De Bruin & Joireman (1997) vonden dat mensen met een coöperatieve 
waardenoriëntatie gemiddeld meer broers en zussen hebben dan competitieven. Vooral het hebben van 
oudere zussen bleek relevant te zijn. Deze bevinding sluit aan bij bevindingen uit eerder onderzoek 
naar prosociale waardenoriëntaties (Sawyer, 1966) en vertrouwen (Glaeser, Laibson, Scheinkman & 
Soutter, 1999). Van Lange, Otten, De Bruin & Joireman (1997) verklaren het verband tussen het 
aantal broers en zussen en prosociale waardenoriëntaties aldus: wie meer broers en zussen heeft komt 
in het gezin vaker in conflict bij de verdeling van schaarse hulpbronnen. In een groter gezin moet er 
vaker gedeeld worden. Blijkbaar slagen oudere zussen er vervolgens beter in om de waarde van het 
eerlijk delen over te brengen op hun jongere broers en zussen dan oudere broers. De gezinsgrootte is 
sinds de jaren ’50 echter drastisch afgenomen (Jansen, 2002). Als sociale waardenoriëntaties 
ontwikkeld worden in conflicten met broers en zussen over schaarse goederen, dan zullen de sociale 
waardenoriëntaties van jongeren een stuk minder prosociaal zijn omdat zij vaak maar één broer of zus 
hebben of enig kind zijn. 
 
Welke hypothese is nu (meer) correct? Is een prosociale waardenoriëntatie het gevolg van levensloop-
effecten of van cohort-effecten? Zijn jongeren minder prosociaal omdat ze minder levenservaring 
hebben of omdat ze van een andere generatie zijn? Deze vraag staat centraal in dit artikel. Gezien het 
voorgaand onderzoek is op voorhand hierover geen gefundeerde uitspraak te doen. Daarom wordt deze 
vraag hier op empirische wijze behandeld. 
 
Methode 
Een probleem bij het tegen elkaar toetsen van levensloop en cohort-effecten is vaak het ontbreken van 
geschikt datamateriaal. In cross-sectioneel onderzoek kan de leeftijd van een respondent zowel 
opgevat worden als een indicator van de levensfase als van een bepaald geboortecohort. Longitudinaal 
onderzoek is hiervoor een oplossing, maar is duur en tijdrovend. De cross-temporele meta-analyse (zie 
bijvoorbeeld Twenge, 2001) is geen alternatief omdat zij vereist dat decennialang exact dezelfde 
metingen gebruikt zijn. Een minder bekende maar eenvoudigere en goedkopere oplossing, ontwikkeld 
door sociologen, is het toevoegen van gegevens over de historische context waarin mensen zijn 
opgegroeid aan een ‘gewoon’ cross-sectioneel survey (zie Rodgers (1982) voor een beschrijving van 
de methode en De Graaf (1988) voor een voorbeeld van de toepassing ervan). De logica achter deze 
methode is dat correlaties met het geboortejaar inhoudelijk geïnterpreteerd worden door variabelen die 
levensloop-effecten ofwel cohort-effecten meten. In een regressie -analyse van de sociale 
waardenoriëntatie wordt aanvankelijk alleen het geboortejaar opgenomen. Vervolgens worden ter 
verklaring van het verband tussen geboortejaar en de sociale waardenoriëntatie variabelen ingevoegd 
die de socialisatie -context meten en indicatoren van relevante levensloopgebeurtenissen. De vraag is in 
welke mate het verband tussen het geboortejaar en de sociale waardenoriëntatie vermindert bij opname 
van de levensloop- en cohort-effecten.  
 
Gegevens 
Klassieke sociologische analyses van modernisering benadrukken dat sociale en economische 
veranderingen zoals een toenemende arbeidsdeling (Durkheim), ontwikkeling van efficiëntere 
produktiewijzen (Marx), rationalisering van wereldbeelden en de ontwikkeling van een 
overheidsapparaat (Weber) samengaan met een stijgend opleidingsniveau van de bevolking (voor een 
overzicht van deze theorieën zie Ultee, Arts & Flap, 1996). Als indicator van de mate van 
modernisering wordt daarom het gemiddelde opleidingsniveau van de beroepsbevolking gebruikt in de 
periode en de provincie waarin men opgroeide. Als indicator van de mate van secularisering wordt het 
gemiddelde percentage onkerkelijken gebruikt in de periode en de provincie waarin men opgroeide 



(voor meer informatie zie Te Grotenhuis, 1998, p. 64-65). De gegevens over sociale 
waardenoriëntaties, levensloop-gebeurtenissen en specifieke familieomstandigheden in de jeugd zijn 
verzameld in de Familie -Enquete van de Nederlandse Bevolking (De Graaf, De Graaf, Kraaijkamp & 
Ultee, 2001). Sociale waardenoriëntaties werden gemeten met twee korte tabellen waarin de 
respondenten gevraagd werd een ordening aan te brengen in hun voorkeur voor telkens vier mogelijke 
verdelingen van een aantal punten tussen henzelf en een ‘onbekende ander die u niet kent en ook nooit 
zult ontmoeten’. In deze verdelingen varieerde aandeel van de punten voor de respondent zelf van 
40% tot 85%. Gemiddeld gaven de respondenten 42,6% van de punten weg aan de ‘onbekende ander’. 
De informatie die de respondenten gaven over de religieuze activiteiten van hun ouders (zoals 
kerkgang, bijbellezing en het verrichten van kerkelijk werk) werden gecombineerd in een factorscore. 
Voor meer informatie over de gebruikte variabelen zie tabel 1. 
 
Tabel 1. Beschrijving van gebruikte variabelen 
 

 Minimum  Maximum  Gemiddelde Standard- 
afwijking 

Sociale waardeoriëntatie .25 .55 .43 .09 
Cohort  0 1 .74 .44 
Cohort 1 4 2.47 1.12 
Vrouw 0 1 .50 .50 
Provinciaal opleidingsniveau in geboorteperiode 1.10 3.28 2.22 .46 
Eigen opleidingsniveau 1 8 3.47 1.89 
Provinciaal percentage onkerkelijken in geboorteperiode .68 75.80 26.53 16.93 
Religieuze opvoeding (factorscore) -1.20 3.25 .00 1.00 
Frequentie van kerkbezoek (aantal maal per jaar) 0 75 7.83 17.71 
Aantal oudere broers  0 7 .85 1.21 
Aantal jongere broers  0 7 .77 1.10 
Aantal oudere zussen 0 10 .77 1.15 
Aantal jongere broers  0 9 .73 1.08 
Getrouwd 0 1 .78 .42 
Gescheiden 0 1 .05 .21 
Verweduwd 0 1 .02 .15 
Aantal kinderen 0 1 .79 .41 
Ooit getrouwd 0 1 .85 .35 
Leeftijd bij huwelijk  14 65 25.97 5.66 
Nog steeds getrouwd met eerste partner 0 1 .72 .45 
Hertrouwd 0 1 .05 .22 
 
De gegevens van de Familie -enquete laten net als de gegevens van Van Lange, Otten, De Bruin & 
Joireman (1997) zien dat ouderen meer prosociale waardenoriëntaties hebben dan jongeren (zie tabel 
2). Degenen die voor 1945 geboren werden gaven gemiddeld 44,7% van de punten aan de ‘onbekende 
ander’, terwijl dit onder de jongste groep respondenten, die na 1966 geboren werden, 41,6% was.  
 
Tabel 2. Sociale waardenoriëntaties voor vier cohorten  
 
Geboortecohort  Sociale waardenoriëntatie  Correlatie met geboortejaar (n) 
Voor 1945 44.66 -.024 254 
1946-1955 42.53 -.063 287 
1956-1965 41.88 -.017 364 
Na 1966 41.64 .052 314 
Alle cohorten 42.55 ***-.116 1219 
 
*** p<.001 
Bron: FNB 2000 
 
Van belang is ook dat binnen de vier cohorten het geboortejaar niet significant verbonden is met de 
sociale waardenoriëntatie, terwijl voor alle cohorten samen de correlatie wel significant en negatief is. 
Ouderen hebben sterker prosociale waardenoriëntaties dan jongeren, maar dit geldt niet binnen een 
groep mensen van dezelfde generatie. Dit wijst erop dat er waarschijnlijk sprake is van cohort-effecten 
in plaats van levensloop-effecten. 
 



De regressie-analyse in tabel 3 verschaft hierover meer duidelijkheid. De relatie tussen geboortejaar en 
prosociale waardenoriëntaties (in model 1 nog –0,153) vermindert sterk als rekening wordt gehouden 
met socialisatie -omstandigheden (een afname tot –0,035 in model 5), maar verandert niet als 
levensloop-effecten worden geïntroduceerd (model 6). Een sterker gemoderniseerde sociale omgeving 
in de jeugd, blijkend uit een hoger gemiddeld opleidingsniveau van de beroepsbevolking in de 
provincie en de periode waarin men opgroeide, heeft de sociale waardenoriëntaties van Nederlanders 
minder prosociaal gemaakt. Daarnaast vergroot een hoger opgeleide omgeving de kans op een 
onkerkelijke omgeving en een minder religieuze opvoeding, die op hun beurt eveneens sociale 
waardenoriëntaties minder prosociaal maken. Het effect van een religieuze opvoeding vermindert het 
effect van het regionale opleidingsniveau. Een religieuze opvoeding werkt niet alleen direct door op 
sociale waardenoriëntatie, maar ook gedeeltelijk via het aantal broers en zussen en de frequentie van 
kerkgang. Kinderen van onkerkelijke ouders groeiden op in kleinere gezinnen en kregen een religieuze 
belangstelling mee die hun waardenoriëntaties van vandaag prosocialer maakten.  
 
Tabel 3. Regressie-analyse van sociale waardenoriëntatie 
 
 Alle respondenten (n=1073) Alleen degenen 

die ooit getrouwd 
zijn (n=897)  

Model  1 2 3 4 5 6 7 8 
Basismodel 

Geboortecohort 
 

***-.153 
 

-.047 
 

-.044 
 

-.047 
 

-.035 
 

-.035 
 

-.012 
 

-.011 
Vrouw ***.216 ***.213 ***.212 ***.212 ***.213 ***.213 ***.178 ***.178 

Socialisatie 
Opleidingsniveau 
provincie 

  
-.107 

 
-.089 

 
-.083 

 
-.085 

 
-.080 

 
-.101 

 
-.103 

Eigen opleidingsniveau  -.034 -.041 -.032 -.028 -.026 -.001 .000 
Onkerkelijkheid provincie    .003 -.001 .009 .012 -.027 -.026 
Religieuze opvoeding   **.087 .047 .036 .031 .019 .018 
Kerkbezoek    *.082 *.080 *.082 *.085 *.085 
Aantal oudere broers      .025 .026 .007 .007 
Aantal jongere broers      .031 .031 .038 .038 
Aantal oudere zussen     .030 .031 .034 .033 
Aantal jongere zussen      .015 .017 -.001 -.001 
Leeftijd bij huwelijk       *-.079 *-.077 

Levensloop         
Aantal kinderen      -.003  -.001 
Getrouwd      .028   
Gescheiden      .025  (ref.) 
Weduwstaat      -.013  .000 
Nog steeds getrouwd        .009 
Hertrouwd        -.002 

Constante ***.439 ***.471 ***.463 ***.457 ***.447 ***.418 ***.492 ***.489 
Verklaarde variantie .061 .062 .068 .072 .071 .069 .063 .060 
F-waardea 36.02 18.78 15.01 13.95 12.85 6.27 6.16 4.92 
 

a Alle F-waarden zijn significant bij p<.000; *** p<.001; ** p<.01; * p<.05. 
Bron: FNB, 2000 
 
Een aparte analyse op de groep respondenten die in het verleden ooit getrouwd zijn laat zien dat het 
uitmaakt op welke leeftijd men trouwt: hoe jonger getrouwd, hoe prosocialer de waardenoriëntatie. De 
leeftijd bij huwelijk vermindert de relatie tussen prosociale waardenoriëntaties en geboortejaar nog 
verder. Omdat de leeftijd bij huwelijk de afgelopen decennia gestegen is (Jansen, 2002) kan men hier 
ook spreken van een cohort-effect. Opvallend is dat binnen de groep respondenten die in het verleden 
aan een huwelijk begonnen geen verschillen optreden tussen respondenten met verschillende 
relatiecarrieres. Het maakt voor de sociale waardenoriëntatie niet uit of het huwelijk strandt, 
standhoudt, of de partner overlijdt, en of – indien verweduwd of gescheiden – men vervolgens 
hertrouwde of niet. Deze bevinding is in overeenstemming met de resultaten van Snijders & Weesie 
(1999). 
 



Conclusie 
De resultaten van de regressie -analyse spreken duidelijk tegen de prosociale groei-hypothese en voor 
de prosociale generatie hypothese. Prosociale waardenoriëntaties zijn het produkt van sociale 
omstandigheden in de jeugd: hoe moderner en sterker geseculariseerd de omgeving waarin men 
opgroeide, hoe minder prosociaal de waardenoriëntatie. Levensloopgebeurtenissen later in het leven 
veranderen nauwelijks nog iets aan deze basale instelling. Dit is geen goed nieuws: modernisering en 
secularisering zijn brede maatschappelijke veranderingen die zich onverminderd doorzetten en de 
prosociale waardenoriëntaties van toekomstige generaties nog minder prosociaal zullen maken. Tenzij 
de positieve correlatie van prosociale waardenoriëntaties met geboortejaar in het jongste cohort 
(geboren na 1966) erop wijst dat deze trend tot stilstand is gebracht. 
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